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 ) َغري ما ِلْ َغري املفسد ... ال تنب َانصبٌ أَ السفع اقصد ( 

حلدم يف ابليج اذلي كتو ْذا أُّ إذا اكن انلػج ٌفردا واملِػٔت ٌفردا وويلّ انلػج جاز يف انلػج 
إن لً يو انلػج املفرد املِػٔت املفرد ةو فصو ةيٍِٓا ةفاصو لً جيز ةِاء ثالثث أوجّ وذنر يف ْذا ابليج أُّ 

انلػج فال حلٔل ال رجو فيٓا ظريف ةبِاء ظريف ةو يخػني رفػّ حنٔ ال رجو فيٓا ظريف أو ُصتّ حنٔ ال 
 رجو فيٓا ظريفا وإٍُا شلط ابلِاء ىلع اىفخح ألُّ إٍُا جاز غِد غدم اىفصو ىرتكب انلػج ٌع االشً وٌع
اىفصو ال يٍكَ اىرتكيب نٍا ال يٍكَ اىرتكيب إذا اكن املِػٔت غري ٌفرد حنٔ ال ظاىػا جتال ظريفا وال 

 ِػٔت ٌفردا نٍا ٌثو أو غري ٌفرد فرق يف اٌخِاع ابلِاء ىلع اىفخح يف انلػج غِد اىفصو ةني أن يكٔن امل
املشتّ ةاملضاف حػني رفػّ أو وأشار ةلٔهل وغري املفرد إىل أُّ إن اكن انلػج غري ٌفرد اكملضاف و

ُصتّ فال جئز ةِاؤه ىلع اىفخح وال فرق يف ذلم ةني أن يكٔن املِػٔت ٌفردا أو غري ٌفرد وال ةني أن يفصو 
وخاصو ٌا يف فيٓا وال غالم رجو فيٓا صاخب ةر ةيِّ وبني انلػج أو ال يفصو وذلم حنٔ ال رجو صاخب ةر 

ِػٔت ٌفردا ولً يفصو ةيٍِٓا جاز يف انلػج ثالثث أوجّ حنٔ ال رجو ابليخني أُّ إن اكن انلػج ٌفردا وامل
 الرفع أو انلصب وال جئز ابلِاء. ظريف وظريفا وظريف وإن لً يكَ نذلم حػني

 
 لٌ مبا للهعت ذٓ الفصل انتمٖ (  ) َالعطف إى مل تتكسز ال احكما ...

حلدم أُّ إذا غعف ىلع اشً ال ُكرة ٌفردة وحكررت ال جئز يف املػعٔف ثالثث أوجّ الرفع 
وانلصب وابلِاء ىلع اىفخح حنٔ ال رجو وال امرأة وال امرأة وال امرأة وذنر يف ْذا ابليج أُّ إذا لً حخهرر ال 

ّ جئز فيّ الرفع وانلصب وال جئز يف املػعٔف ٌا جاز يف انلػج املفصٔل وكد حلدم يف ابليج اذلي كتيّ أُ
جئز فيّ ابلِاء ىلع اىفخح فخلٔل ال رجو وامرأة وامرأة وال جئز ابلِاء ىلع اىفخح وخىك األرفش ال رجو وامرأة 

وكذلم إذا اكن املػعٔف غري امرأة ثً خذفج ال ةابلِاء ىلع اىفخح ىلع حلدير حكرر ال فهأُّ كال ال رجو وال 
ٔاء حكررت ال حنٔ ال رجو وال غالم امرأة أو لٌفرد ال جئز فيّ إال ال ً حخهرر حنٔ ال رجو رفع وانلصب ش

ال رجو  ْذا لكّ إذا اكن املػعٔف ُكرة فإن اكن ٌػرفث ال جئز فيّ إال الرفع ىلع لك خال حنٔوغالم امرأة 
 ال رجو وزيد فيٓا  وال زيد فيٓا أو

 
 فًام ( ) َأعط ال مع يمزٔ استفًام ... ما تشتحق دَى االست

إذا دريج ٍْزة االشخفٓام ىلع ال انلافيث ليجنس ةليج ىلع ٌا اكن هلا ٌَ اىػٍو وشائر األخاكم اىيت 
ا فخلٔل أال رجو كائً وأال غالم رجو كائً وأال ظاىػا جتال ظاْر وخكً املػعٔف والصفث ةػد  شتق ذنْر

  حػاىل ِْا وك  لك ذلم حفصيو ْهذا أظيق املصِف رمحّ اهللزة االشخفٓام ندهٍٓا كتو درٔهلا درٔل ٍْ
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ٔ أُّ إذا كصد ةاالشخفٓام اتلٔبيذ أو االشخفٓام غَ انليف فاحلكً نٍا ذنر ٌَ أُّ يتًف غٍيٓا ومجيع ٌا  ْو
  رجٔع وكد شتج وٌِّ كٔهل   فٍثال اتلٔبيذ كٔلم أالاكم اىػعف والصفث وجٔاز اإلىغاء حلدم ذنره ٌَ أخ

 َآذنت مبصّب بعدٍ يسم (  ) أال ازعُاء ملو َلت شبّبتٌ ...

 م أال رجو كائً وٌِّ كٔهل   وٌثال االشخفٓام غَ انلىف كٔل
 ) أال اصطباز لشلمٖ أم هلا جلد ... إذا أالقْ الرٓ القاٍ أمجالْ ( 

وإذا كصد ةأال اتلٍين فٍذْب املازين أُٓا حتًف ىلع مجيع ٌا اكن هلا ٌَ األخاكم وغييّ يخٍىش إظالق 
و اىػعف ةالرفع مرااعة شيتٔيّ أُّ يتًف هلا غٍيٓا يف االشً وال جئز إىغاؤْا وال الٔصف أاملصِف وٌذْب 

 ال ٌاء ٌاء ةاردا وكٔل الشاغر   وٌَ اشخػٍاهلا ليخٍين كٔهلً ألالةخداء 
 ) أال عمس َىل مشتطاع زجُعٌ ... فريأب ما أثأت ِد الػفالت ( 

 ) َشاع يف ذا الباب إسقاط اخلرب ... إذا املساد مع سقُطٌ ظًس ( 

إذا دل ديلو ىلع ررب ال انلافيث ليجنس وجب خذفّ غِد اتلٍيٍيني واىعائيني وكرث خذفّ غِد 
ٔ كائً وجٔبا غِد اتلٍيٍيني  احلجازيني وٌثاهل أن يلال ْو ٌَ رجو كائً فخلٔل ال رجو وحتذف اخلرب ْو

ٔازا غِد احلجازيني وال فرق يف ذلم ةني أن يكٔن اخلرب غري ظرف وال جار ودلرور نٍا ٌثو  واىعائيني وج
فإن لً يدل ىلع اخلرب و ْو يف ادلار رجو فخلٔل ال رجو أو ظرفا أو جارا ودلرورا حنٔ أن يلال ْو غِدك رجو أ

 ري ٌَ اهلل ( وكٔل الشاغر  ديلو لً جيز خذفّ غِد اجلٍيع حنٔ كٔهل ) ال أخد أغ
 َال كسِم مو الُلداى مصبُح ... (  )

وإىل ْذا أشار املصِف ةلٔهل إذا املراد ٌع شلٔظّ ظٓر واخرتز ةٓذا مما ال يظٓر املراد ٌع شلٔظّ فإُّ 
 ال جئز خينيذ احلذف نٍا حلدم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


